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WAAROM KIES JE VOOR DEZE STUDIERICHTING?

• Je bent een praktische denker.

• Je bent sociaal en communicatief vaardig.

• Je wil graag meer weten over de ontwikkeling en het gedrag  

van mensen.

• Je wil je verdiepen in aspecten van anatomie en fysiologie. 

• Je voert opdrachten uit met betrekking tot indirecte zorg, 

zorgverlening en begeleiding vanuit de bestudeerde theorie. 

• Je maakt kennis met verschillende doelgroepen zodat je in  

de derde graad een weloverwogen studiekeuze kan maken. 

• Wil je doorstromen naar hoger onderwijs in de sociale, 

agogische, gezondheids- en onderwijssector? En tegelijkertijd 

beroepscompetenties aanleren waarmee je na het zesde 

leerjaar aan de slag kan in de kinderopvang of als zorgkundige?  

Dan is deze studierichting iets voor jou. 

WAT LEER JE?

• Je leert theorie in de praktijk toepassen.

• Vanuit de focus op de eigen leefwereld en de gezinscontext  

leer je:

 • vaardigheden voor indirecte zorg zoals het bereiden van   

  een gezonde maaltijd, zorg dragen voor linnen   

  en voor het interieur van je leefomgeving;

 •  zorg- en begeleidingsactiviteiten verkennen;

 • communicatieve en sociale vaardigheden;

 • doelgroepen kennen (kinderen, volwassenen en ouderen).

Dit om een doordachte keuze te maken voor je verdere onderwijs-

loopbaan in de derde graad. 

SPECIFIEKE ASPECTEN VAN HET VAK  
MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

• ontwikkelen en (ped)agogisch handelen

• gezondheidsbevordering

• indirecte zorg

• de mens in relatie tot de samenleving 

• anatomie en fysiologie van de mens

• oriënteren op activiteiten in de (brede) sector zorg  

en welzijn 

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN 
2de GRAAD DUBBELE FINALITEIT

Blokstage 4x3 weken

WAAR?

Campus Hamont, Lommel en Overpelt

HOE ZIET DE TOEKOMST ERUIT?

Na de tweede graad Maatschappij en welzijn is een logische 

vervolgkeuze:

• Gezondheidszorg (dubbele finaliteit)

• Opvoeding en begeleiding  (dubbele finaliteit)

• Assistentie in wonen, zorg en welzijn (finaliteit arbeidsmarkt)

• Verzorging (finaliteit arbeidsmarkt)

Maatschappij en welzijn is een studierichting met een 

dubbele finaliteit.  Je bent voorbereid op een professionele 

bacheloropleiding (PBA) binnen je studiegebied , zoals 

Verpleegkunde of HBO5, paramedische opleidingen, Sociaal 

agogisch werk… of een Se-n-Se-opleiding. 

Je kan ook na het zesde jaar aan de slag op de arbeidsmarkt  

als kinderbegeleider of verzorgende/zorgkundige. 

Maatschappij en welzijn 3de jaar 4de jaar

Basisvorming

Aardrijkskunde 1 1

Artistieke vorming 1 -

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Natuurwetenschappen 2 1

Nederlands 4 4

Wiskunde 3 3

Richtingspecifieke en aanvullende vorming

Maatschappij en welzijn 

Anatomie en fysiologie 1 1

Gezondheid 2 2

Indirecte zorg 3 2

Mens in relatie tot de samenleving 1 1

Ontwikkeling en pedagogisch handelen 3 3

Oriënteren op activiteiten in zorg en 

welzijn
0 3

Aanvullende vorming 2 2

Totaal lesuren 32 32
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